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ًَِ ا يیدس هؼاسف د یذیهْن ٍ مل اسیاص هَضَػات تس یهَضَع تفنش ٍ خشدٍسص ًٍا ذیتام نیمِ دس قشآى مش یاسالم است، ِت گ تش  یفشا

ى،یتؼقل ٍ تفنش ضذُ است )افال  ال  تذتشٍى،یافال  ؼقَل وِ اص جْت  صیفلسفِ ت ،یػلَم ٍ دًاص تطش یّا ضاخِ اىی....(. دس هؼلوَىیٍا اصّ 

َا ت ذ خیتاس یِت دساصا یطَالً یداسد مِ ساتقِ ا ذیتأم یتفنشٍ   سٍش ػقل شسٍش ٍ هحت  یّا دٍساى هخالفت يیداسد. دس ا یتطش طِیًا

ًٍا گ یفْایاص طشف ط یفشا ًَاگَى  تا ا یّا ضُیهختلف تا ًا َاسُ اص پّا، فلسفِ  هخالفت يیتوام ا شغنیاها ػل ذُ،یگشد لیدًاص اغ يیگ  صیّو

ذگ ییتَسؼٍِ  سضذٍ  ضنَفا حالاص اسالم تا ِت اهشٍص دس  ا یٍ تاٌل ُ است ٍ دس حَصُّ  د دُ است. یاصّاًی یهختلف پاسخگَ یَت  تطش َت

 

 تحصیل در رشته فلسفه اسالمی  ضرورت

ن صه1 ذ ییتفنش ٍ ضنَفا یّا ٌِی( فلسفِّ  ساى ِت ٍ طِیًا ساى ِت هَضَػات د یجَد هسا دس ًا گاُ ًا ن تاػث استقاء سطحً   گشیآٍسد ٍّ 

 .ضَد یه یاساله

ّثش ذی( تأم2 ذًذ تش  یهقام هؼظن س ًَا ای ػلوِی خ ًاهیذًذ ٍ هشمض آى سا حَصُّ  ویت فلسفِ تا حذی مِ آى سا فقِ امثش   جادی، ضشٍست اّا

 مٌذ. یه جابیهشمض سا ا يیدس ا یاساله فلسفِ سضِت 

ظَْس  پذیذاس ضذُ است ٍ  مِ دس قالة ػشفاى یهختلف غشت یٍ اػتقاد یهناتة فنش( اهشٍصُ 3 فلسفی  تا ًگاُ خاظ لیّش  ّای ًَ

اى هسلواى سا ِت ًَا ٌّگی هی ارّاى ج ی ٍ اتتزال فش ًٌذ تیص اص پیص تذٍیي سضِت فلسفِ اسالهی سَی تی دٌی ِ ًظش هی سسذ.مطا   ضشٍسی ت



ْاى چٌاهشٍص  (4 ُ ضشٍست فلسفِ دس ج گاضِت ضذُ است مِ ِت غَست سسوی دس هقطغ اتتذائی تشای مَدماى آهَصش داد اى جذی ًا

ذُاًاتَجْی هسلو ٍ تی ضَد هی ذ ضذ ى ِت ایي اهش دس آٌی َّا ی خ ًاتشاتش فیلسَفاى اسالهی ٍ غیش دٌی دس ایي  مِ ای ًِ چٌذاى دٍس تاػث تقاتل 

َاى مِ هتػذی اغلی آهَصش ٍ  تشتیت  ٌیاى فنشی ّاّ  مَدماى دس خاًِ ٍ آهَصضگاُهیاى آهَصش فلسفِ تشای تاً ذ تاػث تقَیت ت سٌت

ًا ذ ضذ.  هسلوا َّا  ى خ

ا غَست ه یٌید تیتشت ،یی( اص س5َ  ّ َاى دس حذ ػام دس حَصُ ٍ هطاٍساى  اىیهحققاىٍ  هشت تیمِ ِت تشت یهشمض یٍل شد،یپز یتاً

ا ،یاساله فلسفِ هتخػع دس حَصُ  ٌّگ تیشیهذ یٍ اثش گزاس دس حَصُّ  ذاسد. فقذاى  ،یٍ آهَصض یفش َاى تپشداصد، ٍجَدً  دس هَسد تاً

ش  یاساله فلسفِ سضِت  یشیٍ ضنل گ جادیضشٍست ا یهشامض يیچٌ َّا ٍیژُ دس ضْش هقذس قن تا هذیشیت جاهؼِ الضّشا تشای طالب خ ِت 

ذ ِ هشمضیت فلسفِ دس قن تامیذ داضٌت ن ت ّثشیّ  ٍ چٌذاى ه مِ هقام هؼظن س  مٌذ. یسا د

 

 ه فلسفه اسالمیگرو  سیاست

ٍ پ یفلسفِ اساله یشیشپزیتَجِ خاظ ِت تأث  (1 ل اهثشیاص قشآى ٍ سٌت   (ع)تیت ٍ ّا

ِ ًفس دس هسائل فلسف یاستقالل فنش تیتقَ (2  یٍ اػتواد ت

ٍ ِت ا (3 ٍ هٌاتغ هْن ٍ اغل یشیماسگ ّتوام تش دسك   یفلسفِ اساله یهتَى 

ِ آهَصش ذیتأم  (4  هحَس پژٍّص  تش تَسؼ

َادُ دس مل نیصى دس تحن یتش ًقص هحَس ذیتأم (5  یٍ پژٍّط یاهَس آهَصض ِیخاً

َاى دس تشًاهِ یّا یژگیتَجِ ِت ٍ  (6  یتیٍ تشت یپژٍّط ،یآهَصض یّا تاً

ّا ییضٌاسا  (7  غیٍ تثل تیشیهذ س،یتذس ق،یاهَس تحق یجْت تػذ ژُیٍ یاستؼذاد

 



 التحصیالن های فعالیت فارغ زمینه

م  ( تذسیس دسٍس1 ()دًاػقلی دس هشامض ػلوی ػَل ّای ػلوِی   طگاّْا ٍ حَصُ 

م ػقلی( 2 ٍ پژٍّطگش دس هسائل ػَل  هحقق 

ٍ ًقذ هقاالت ػلوی 3 م ػقلی( تذٍیي   دس حَصُ ػَل

ٍ هطاٍسُ 4 ٌّوائی  اٍ  هقاالت تحقیقات ٍ ( سا ًاهِّ  م ػقلیپایاى   ػَل

 

 «یاسالم فلسفهرشته  یمواد درس»

(2جدٍلدزٍسگسایصفلسفهاسالهی)سطح

 تاضذ( یه َستِیٍسٍد تِ دٍسُ سطح سِ پ یتشا اصیً صیدسٍس تِ ػٌَاى پ يیمِ ا )الصم تِ رمش است

 یرشته فلسفه اسالم 3دروس سطح  یجذول کل

 ٍاحد ًامدزس 

 6 3فلسفِ اسالهی 1

 6 4فلسفِ اسالهی 2

 3 4مالم اسالهی 3

 3 5مالم اسالهی 4

 2 ػشفاى 

 2 هؼشفت ضٌاسی 5

 2 4هٌطق  6

 2 ملیات ٍ تاسیخ ػلن مالم 7

 2 تاسیخ فلسفِ اسالهی 8

 2 الِ ًَیسیهق 9

 03 جوعٍاحدهایگسایطی

 



  یاسالمفلسفه رشته  3سطح دروس کلی جذول  

 عناویه و مشخصات تفصیلی دروس

 

 

 

 

 عمومی. دروس 1

 
 واحذ نام درس

  12  4ي  3ي  2ي  1فمه  1
  8  4ي  3ي  2ي  1اصًل  2
  4  2ي  1تفسیر لرآن  3
  2  تجسیه ي ترکیة 4

 62  جمع واحذها

 

 دروس تخصصی. 2

 واحذ نام درس 

  22  4، 3، 2، 1فلسفه اسالمی  1

 2 حكمت مشاء  2

 2 حكمت اشراق 3

 2 حكمت متعالیه  4

 2 فلسفی الىفس علم 5

 2 عرفان وظری 6

 2 یشىاسی تطثیم معرفت 7

 2  فلسفه دیه ي مسائل جذیذ کالمی 8

 2 مىطك جذیذ 9

 3 1 غرب  تاریخ فلسفه 11

 2 2 غرب  تاریخ فلسفه 11

 تعذادواحذ عنوان واحذ

 26 دريس عمًمی

 68 )تا احتساب پایان وامه(دريس تخصصی 

 49 تعذاد كل واحذها



 2 3 غرب  تاریخ فلسفه 12

 3 4غرب   تاریخ فلسفه 13

 2 فلسفه اخالق 14

 2 فلسفه حمًق 15

 2 فلسفه سیاست 16

 2 فلسفه علم 17

 2 فلسفه تعلیم ي ترتیت 18

 2 ن تخصصیزتا (1 19

21 2)  3) 2 

 2 کاريرزی تحمیك 21

 4 وامه پایان 22

 26  تعذاد كل واحذهای تخصصی

 

  یاسالمفلسفه رشته  4سطح دروس کلی جذول 

 

 

 

 

 تعذادواحذ عنوان واحذ

 21 دريس عمًمی

 61 دريس تخصصی )تا احتساب رساله علمی

 68 مجموع


